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Licht op de dag van de Here

14. Op de berg Sion zal ontkoming zijn
Gods ingrijpen in de grote strijd in de eindtijd heeft een aantal doelen,
waar we zo naar zullen kijken. Maar in de grote strijd zelf gaat het aller-
eerst om het in zekerheid brengen van hen die acuut bedreigd worden;
vooral die in Jeruzalem. Daarin zal ook de proef liggen of zij geloven wat
God zegt, en de raad opvolgen de ‘zekerheid’ van de stad te verlaten,
zoals eens Lot Sodom moest verlaten toen God vuur en zwavel liet rege-
nen op de stad om die te verwoesten. Zacharia zegt: “Te dien dage zal de
HERE de inwoners van Jeruzalem beschutten” (12:8); en Joël: “Maar de
HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen van
Israël” (3:16). Ook de profeet Obadja spreekt op deze wijze over de dag
van God: “Want nabij is de dag van de HERE over alle volken; zoals u ge-
daan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugval-
len ... en zij zullen worden, als hadden zij nooit bestaan. Maar op de berg
Sion zal er ontkoming zijn” (vzn 15-17). Dat moeten zij echter wel gelo-
ven: “En het zal geschieden, dat ieder die de naam van de HERE aanroept,
behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontko-
ming zijn, zoals de HERE gezegd heeft” (Joël 2:32).

Hoe zal dat gebeuren? In het boek Zacharia zagen we dat Christus zal
neerdalen op de Olijfberg, en er dan een grote aardbeving zal plaatsvin-
den, met grote geologische gevolgen, die het mogelijk maken vanuit Je-
ruzalem naar veiliger oorden te vluchten: “dan zal de Olijfberg midden-
door splijten ... tot een zeer groot dal ... en u zult de vlucht nemen in
het dal van mijn bergen.” Dat dit letterlijk bedoeld is, blijkt uit de aan-
vulling: “ja, u zult de vlucht nemen, zoals u de vlucht genomen hebt voor
de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda” (Zach 14:4,5).

Het zeer grote dal dat ontstaat is mogelijk een verbreding van het
Kedrondal — dat samen met het vanuit het oosten aantakkende Hinnom-
dal (Gehenna) het begin is van de grote slenk, die loopt van Jeruzalem via
de Dode Zee en de Rode Zee tot ver in Afrika — of een nieuw dal dat daar
parallel aan loopt. In Joël hebben we al eerder gelezen over een dal: “Ik
zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal
aldaar met hen in het gericht treden”, “want daar zal Ik zitten om alle
volken van rondom te richten” (Joël 3:2 en 12). Er is geen duidelijkheid
waar dat ‘dal van Josafat’ zich zou bevinden, omdat er geen dal met die
naam is. De meest gesteunde opvatting is dat dit het Kedrondal is. Behal-
ve de door de aanhangers hiervan gebruikte argumenten, is een ander
misschien passender. Toen de Israëlieten uit Egypte waren vertrokken,
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werden zij alsnog in hun bestaan bedreigd door de hen achtervolgende
Egyptenaren. De Israëlieten stonden voor de onneembare barrière van de
Schelfzee (Rode Zee?). God maakte toen een weg door het water, en be-
schutte de Israëlieten op hun doortocht naar de overkant. Toen allen die
hadden bereikt, nam God de beschutting weg en wilden de Egyptenaren
dezelfde route nemen. Maar God liet het water terugkeren, en het hele
leger van de Egyptenaren verdronk. Gezien wat verteld wordt over Gods
redding van Zijn volk in deze oorlog in de eindtijd, is het mogelijk dat
hier een parallel is te zien met wat er gebeurde in de tijd van Mozes.

Mozes was voor de Israëlieten de verlosser die hen uit Egypte leidde, en
bij de Schelfzee tegen hen zei: “Vrees niet, houd stand, dan zult u de
verlossing van de HERE zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyp-
tenaren, die u heden gezien hebt, zult u nimmermeer zien. De HERE zal
voor u strijden” (Ex 14:13,14). In Zacharia 14:3 vinden we daarbij passen-
de woorden “Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden,
zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg.” Daniël had gehoord over
het optreden van de Messias “in een tijd van grote benauwdheid, zoals er
niet geweest is sinds er volken bestaan, tot die tijd toe. Maar in die tijd
zal uw volk ontkomen: al wie in het levensboek geschreven wordt bevon-
den” (zie Dan 12:1). Christus zal op de Olijfberg neerdalen als de Verlos-
ser van het in doodsnood verkerende volk Israël. Die verlossing komt in de
vorm van een breed dal dat zal ontstaan, waardoor zij die geloven dat de
Messias is gekomen om hen te redden Jeruzalem kunnen ontvluchten. Ze
zullen alleen van die uitweg weten als hen daarop wordt gewezen. En Wie
anders zou dit kunnen doen dan hun Verlosser zelf, met zijn stem zo luid
als van een brullende waterval? Dan zal ook letterlijk vervuld worden wat
God door Jesaja zei: “Zo zegt de HERE, uw Verlosser, de Heilige van Isra-
ël: Ik ben de HERE, uw God ... die u de weg doet betreden, die u moet
gaan” (Jes 48:17). De Egyptenaren zeiden tegen elkaar: “Ik achtervolg, ik
haal in, deel de buit; ik koel mijn lust aan hen, trek mijn zwaard, mijn
hand roeit hen uit” (Ex 15:9). Gezien deze houding is het zeer goed denk-
baar dat, als allen gevlucht zijn, de belegerende macht de achtervolging
door dit dal inzet met dezelfde intentie, maar daar getroffen zal worden
door Gods oordeel, zoals de bovenaangehaalde verzen in Joël 3 aangeven.
Christus zal komen “met de wolken van de hemel, met grote macht en
heerlijkheid”, zowel de Hem van God gegeven heerlijkheid, als die van de
engelen die Hem vergezellen. Zit daar dan op de Olijfberg Christus, die
zijn engelen leidt in de strijd? “want daar zal Ik zitten om alle volken van
rondom te richten” (Joël 3:12), had God gezegd. J.K.D.


